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Jelgavas pilsētas pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas sēdes 

PROTOKOLS Nr.6 

Jelgavā 

 

Sēdes norises datums: 2019.gada 1.jūlijā 

 

Sēdes darba kārtība: 

N.p.k. Izskatāmais jautājums 

1.  Par Jelgavas pilsētas pašvaldības  bērnu reģistru pirmsskolas izglītības apguvei  

2.  Par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektāciju 

2019./2020.mācību gadam 

3.  Iesniegumu izskatīšana 

4.  Par bērnu uzņemšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

atbilstoši plānotajam uzņemamo bērnu skaitam. 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas (turpmāk– 

Komisijas) darba gaita: 

1. Par Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistru pirmsskolas izglītības apguvei  (turpmāk-

Reģistrs):  

1.1. Uz 01.07.2019 pirmsskolas izglītības apguvei pavisam kopā reģistrēti   2877  bērnu. No 

viņiem 2306  bērniem dzīvesvieta deklarēta pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tajā 

skaitā: 

1.1.1. 690 bērni vēl nav sasnieguši pirmsskolas izglītības, jeb pusotra gada  vecumu,; 

1.1.2. 59 bērni apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai privātās 

izglītības iestādēs un 2019.gada 1.septembrī uzsāks pamatizglītības ieguvi (mācīsies 

1.klasē); 

1.1.3. 379 bērni ir obligātās izglītības vecumā un apgūst vai 2019.gada septembrī uzsāks 

pirmsskolas izglītības programmas apguvi ( obligātā sagatavošana pamatizglītības 

ieguves uzsākšanai); 

1.1.4. 1557 bērni ir pirmsskolas izglītības vecumā, t.i, no pusotra līdz sešiem gadiem  ( tajā 

skaitā-  379   5-6gadīgie un 1178  bērni vecumā no 1,6 – 4 gadiem). 

1.2. Reģistrēti 188 iesniegumi vietas piešķiršanai Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē ārpus kārtas  un  61 iesniegums vietas maiņai no vienas Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. 

1.3.  926  bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajās izglītības iestādēs; 

1.4.  105  bērni reģistrēti privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam ( pie aukles). 
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2. Saskaņā ar plānoto grupu komplektāciju 2019./2020.mācību gadam pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs var uzņemt četrus bērnus: 

 

Iestāde / dz.g. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kopā 

Gaismiņa        

Lācītis     1  1 

Kamolītis 

 
       

Kāpēcīši 

 

1 1     2 

Speciālā grupa 
 

Ķipari 

 

         

Speciālā grupa  

Pasaciņa 

 
       

Rotaļa 

 

       

Speciālā grupa  

Sprīdītis 

 

    1    1 

Speciālā grupa  

Vārpiņa 

 
        

Zemenīte         

Zīļuks         

KOPĀ  1 1 1  1  4 

 

3. Komisija nolemj: 

3.1. Saskaņā ar 28.01.2016. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16-3  

„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 

kārtība” 14. punktu uzņemt no Reģistra 4 (četrus)  bērnus (www.epakalpojumi.lv ).  

3.2. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 24.punktu nodrošināt vietas maiņu no vienas Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu 4  ( četriem)  bērniem (pielikums). 

3.3. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 18. punktu nosūtīt paziņojumu vecākiem par vietas 

piešķiršanu, nosakot termiņu - 2019.gada 15.jūlijs  paziņojuma apstiprināšanai vai noraidīšanai. 

3.4. Informēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas par Komisijas 3.1. , 3.2. un 3.3. 

punktā pieņemto lēmumu. 

3.5. Uzdot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām informēt Komisiju par grupu 

komplektāciju. 

3.6. Nākamo  Komisijas sēdi sasaukt pēc nepieciešamības. 
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